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Sugestão de atividades para: 24/08/2020 até 28/08/2020 

TURMA DO MATERNAL II VESPERTINO E MATUTINO. 
FIQUEM EM CASA... DIVIRTA-SE EM FAMÍLIA, APROVEITE SEU TEMPO JUNTOS E BRINQUEM!  

CORONAVÍRUS NÃO É FÉRIAS! 

SUGESTÃO DE EXPERIÊNCIA DA SEMANA: 

*Para esta experiência vamos elaborar esculturas abstratas feitas de caixa 

de papelão. 

Para fazer as esculturas, são necessários os seguintes materiais: 

↦  Caixa de papelão   ↦  Tinta guache  ↦  Pincel       ↦  Tesoura 

Para fazer as esculturas, siga os passos: 

Primeiramente, corte a caixa de papelão em pequenas peças em formas 

geométricas. Em alguns dos lados, fazer pequenos cortes para que as peças 

possam ser encaixadas entre si. Dispor para a criança as diferentes peças de 

papelão para ser pintado as diferentes peças e permitir que a criança 

experimente a tinta de todas as formas que desejar. Pintar ambos os lados 

das peças. Deixamos secar para poder brincar. 

 

Vamos brincar? 

Neste momento eu te convido a estampar 

tecidos com elementos da natureza. 

Faça um passeio no 

jardim de sua casa, conheça o Jardim escolha folhas verde, flores de 

diferentes cores para estampar estes elementos da natureza em um 

tecido. Você vai precisar de: 

- elementos da natureza (folhas e flores colhidas no jardim da sua casa); 

- tecido (de preferência algodão cru); 

- Ferramentas para bater: socador, martelo de madeira. 

Não tem nenhuma dessas ferramentas? Não tem problema! Faça uma 

pesquisa na sua casa de outros objetos que possam ser utilizados nessa brincadeira: pedra, colher 

de pau... 

E claro, o mais importante em todas as nossas brincadeiras é que você brinque em contato com a 

natureza ao seu redor! 

OBSERVAÇÃO: Solicitamos que compartilhem as fotos das crianças realizando as experiências estes momentos no 

grupo do WhatsApp da turma, ficaríamos encantadas em vê-los desenvolvendo-as. 

 Com muito amor, carinho e saudades mandamos vários beijinhos virtuais!!! 

Uma ótima diversão a todos!!! 
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